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هاي موثر در ايجاد ضايعات نان و تمايز شناسايی عامل 

شبکه عصبی ها با کاربرد تجزيه و تحلیل تمايزي و نانوايی

  *)مطالعه موردي شهر مشهد(آن مصنوعی مبتنی بر 
 1و عباس غفاری ، علی فیروز زارعمیترا ژاله رجبی ناصر شاهنوشی،

 42/33/1034 تاریخ پذیرش:                                                                               33/31/1031اریخ دریافت: ت

 چکیده
های مؤثر در ایجاد تمایز در بین دو گروه نانوایی هایشناسایی عاملتالش شده است ضمن  بررسیدر این 

با به کارگیری الگوی تجزیه و  0513نانوایی شهر مشهد در سال  032 ،عاتضایهای کمضایعات و نانواییپر
 آن گویاینتایج به دست آمده  قرار داده شوند. بینی طبقه نانوایی در یکی از دو گروه نانواییتحلیل تمایزی با پیش

خمیر خمیر، میزان آرد است که از میان متغیرهای مؤثر بر ایجاد تمایز، وضعیت نانوایی، قیمت ضایعات نان، زمان ت
مصرفی روزانه، کیفیت نان تولیدی، درصد گلوتن مرطوب، درصد رطوبت، کیفیت آرد مصرفی و هزینه تعمیرات 

 پایهها بر بینی گروه نانواییضایعات دارند. پیشضایعات و پرهای کمبیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانوایی
مؤثر بر کاهش ضایعات نان در مرحله تولید آن باشد.  هایاقدامشناسایی  برایی تواند ابزار مناسبها میضایعات آن

تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر  تجزیه و بندی دو مدل الگوی، مقایسه دقت طبقهبررسیدر این 
رگیری الگوی شبکه کاه های آموزش و آزمون با بها در دو گروه دادهبینی طبقه نانواییدقت باالی پیش گویایآن 

دست آمده از مطالعه هنتایج ب پایهباشد. در نهایت بر عصبی مصنوعی مبتنی بر تجزیه و تحلیل تمایزی می
 کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.چندی به منظور کاربردی و اجرایی پیشنهادهای 

 

 .JEL :C31, D22.C53بندی طبقه

 .نانوایی، مشهد تمایزی، شبکه عصبی مصنوعی، ضایعات نان،تجزیه و تحلیل های کلیدی: واژه

                                                 
كه به شفارش  "بررسي عوامل موثر بر ضايعات انواع نان در شهر مشهد"عنوان اين مقاله بر گرفته از طرح تحقیقاتي تحت  * 

 )استان هاي خراسان( انجان شده است. 1شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 
فردوسي، دكتري گروه اقتصاد كشاورزي، واحد علوم و اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه  گروهترتیب استاد به 1

اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه  گروهدانشجوي دكتري  ،ان، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايرانتحقیقات تهر

 و كارشناس ارشد مديريت بازرگاني. فردوسي
Email: naser.shahnoushi@gmail.com 
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 مقدمه 

كشت را بین زيرترين محصول غذايي و زراعي است و باالترين سطح در ايران گندم مهم

كشت گندم از كل محصوالت زيراست. سهم سطح دادهمحصوالت كشاورزي به خود اختصاص 

هاي است )مؤسسه پژوهشدرصد بوده10 نیانگیطور م، به1498-1420هاي زراعي در سال

باشدكه غذاي اصلي ترين فرآورده گندم، نان مي(. مهم1420ورزي،ريزي و اقتصاد كشابرنامه

از كالري و پروتئین دريافتي آنان است. بنابر نتايج  يكننده بخش مهممردم ايران و تأمین

گرم  480ن در خانوارهاي ايرانيسرانه مصرف نا نیانگیبررسي الگوي مصرف خانوارهاي كشور، م

گرم در مناطق روستايي( است )امیدوار و همكاران،  428گرم در مناطق شهري و 890در روز ) 

درصد انرژي افراد روستايي تأمین  90درصد انرژي افراد شهري و 19(. از طريق نان 1429

خوراكي و گروه كاالي  14(. سهم مصرف نان در بین 1421شود )شاهدي و همكاران، مي

 146نان در ايران حدود  سرانه.) مصرف 1411درصد است )امیر احمدي،. 11آشامیدني حدود 

كیلوگرم است )رجب  92در كشورهاي اتحاديه اروپا حدود  زانیكیلوگرم در سال و اين م191تا 

 درصد گندم جهان را مصرف1/8درصد جمعیت جهان، نزديک به 1(. ايران با حدود 1421زاده، 

  (.1421نمايد )بیراوند، يم

است. به  ريالمیلیارد  10گزارش سازمان غله كشور يک درصد ضايعات نان، معادل  بنابر

( 1420میلیون دالر است )امیرحسیني،  900 عبارتي ديگر ضايعات ساالنه نان، رقمي در حدود

ارانه نان از يارانه هزار میلیارد ريالي ي 2و اين به معني هدر رفت درصد قابل توجهي از يارانه 

كاهش حجم  راهتوان از ضايعات نان مي میزان(. با كاهش 1421ساالنه دولتي است )خواجه، 

جويي در ، پاسخگويي سطح باالتري از تقاضا و صرفهواردات يارانه نان، حذف همیشگي

كشور  ها و منابع طبیعي كمیاب در جهت عمران، توسعه و پیشرفت پايداربرداري از نهادهبهره

 گندم و نان علل ضايعات كارشناسانههاي بیشتر و بهتري برداشت. از اين رو بررسي علمي و گام

كارهاي اساسي و ه راهمنظور دسترسي ب. بهبه شمار آيدتواند گامي بلند در جهت كاهش آن مي

ي جلوگیري از پیدايش و كاهش ضايعات نان، اين مسئله در دو بخش قابل بررسكاربردي براي 

 بررسياست. نخست ضايعات ناشي از مرحله تولید و ديگري ضايعات در مرحله مصرف كه اين 

با توجه به اهمیت و تأثیر ضايعات مرحله تولید بر ضايعات در مرحله مصرف، بررسي ضايعات 

داخلي،  هايبررسيهاي صورت گرفته در میان بررسي بنابرتولید نان را هدف قرار داده است. 

يكنواختي در  نبودكیفیت نان تولیدي، ارزاني قیمت نان، خويش،  بررسي( در 1424شاهدي)
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كارگران نانوايي، استفاده نداشتن نانوايان، مهارت نبودن آرد تحويلي به كیفیت آرد و استاندارد

نظارت و كنترل جدي بر تولید  نبوداز تكنولوژي صحیح براي تولید خمیر و پخت نان، نكردن 

هاي مختلف نان، استفاده از تنورهاي نامناسب و يكنواخت قسمتنشدن پخت  نان،

 هايعاملرا از  نان پرشتابشدن علت بیاتاز روز به هاييساعتغیراستاندارد، افزايش تقاضا در 

 آوريگرد( در تحقیقي با 1429بخت و همكاران )آزاد .كندعنوان ميمؤثر بر دورريز نان 

ننده به بررسي میزان و علل ضايعات نان در استان لرستان واحد تولیدك 404اطالعات از 

آماري )تولیدكنندگان( میزان ضايعات درصد نمونه 1/16نتايج اين پژوهش  پايهاست. بر پرداخته

ترين اند. در نمونه آماري تولیدكنندگان، مهمدهكر كیلوگرم گزارش1-1روزانه نان تولیدي را 

درصد(، كیفیت گندم 4/24نان تولیدي كیفیت آرد ) مؤثر بر میزان ضايعات هايعلت

درصد(، مهارت شاطر 4درصد(، كیفیت گندم و آرد )4درصد(، كیفیت آرد و مهارت شاطر )4/1)

درصد(، كیفیت آرد و مهارت شاطر و 1/0آوري خمیر )درصد(، چگونگي تهیه و عمل4/1)

ت. كاظمي كاخكي و همكاران اسشدهدرصد( بیان4/0آوري خمیر )چگونگي تهیه و عمل

هاي مؤثر بر آن در نانوايي هايعاملمنظور تعیین ضايعات آرد و نان و ( در تحقیقي به1429)

میزان ضايعات آرد و نان در خود واحد نانوايي سنتي، حجیم و  ،كه داده اندشهر مشهد نشان

طور آمده، بهدسته به آمار بهباشد. با توجكیلوگرم در روز مي1/4و  1/8، 6/8 به ترتیب مكانیزه

سوي رود. از ميصورت آرد و نان در خود واحد نانوايي از بیندرصد آرد ورودي به19/0میانگین 

داشت با  توان انتظارشغلي و میزان ضايعات، ميشدن ارتباط رضايت داربا توجه به معني ديگر

( در 1422كرباسي و همكاران )د. ياب، میزان ضايعات كاهشيانافزايش میزان رضايت نانوا

پرسشنامه در منطقه سیستان، شمار نان خريداري  800يهاپاسخ يبندخود بنابر جمع يبررس

صرف شده براي خريد نان در روز و سن  يهامراجعه به نانوايي، ساعت يشده، شمار بارها

ها و يلي به نانواييمؤثر بر ضايعات نان برشمرده و بهبود كیفي آرد تحو يهاهمسر را از عامل

ها به منظور امكان عرضه نان تازه در همه طول روز و در همچنین افزايش ساعت كار نانوايي

 مراجعه افراد به نانوايي را به عنوان راهكارهاي مؤثر عنوان كرده اند. ينتیجه افزايش شمار بارها

ضايعات نان و با  به هدف كاهش دستیابيهاي كارآمد به منظور سیاست گرفتندر راستاي 

گیري از نتايج تالش شده است با بهره بررسيتوجه به خالء كاربرد الگويي كمي، در اين 

تمايز در بین دو ضايعات نان و  مؤثر در ايجادهاي شناسايي عاملشده، ضمن  هاي انجامبررسي

يه و تحلیل الگوي تجز با به كارگیريضايعات هاي كمضايعات و نانواييهاي پرگروه نانوايي
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بیني طبقه نانوايي در يكي از دو گروه نانوايي كم ضايعات و پرضايعات با به تمايزي، با پیش

گامي بتوان كارگیري الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي و شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر آن، 

 مؤثر در جهت كاهش ضايعات در مرحله تولید و مصرف نان برداشت. 

است. لكشمي و ینه استفاده از تجزيه و تحلیل تمايزي صورت گرفتهدر زم بسیاريهاي پژوهش

در كشور هند با استفاده از روش تجزيه و تحلیل  1( در تحقیقي در ايالت كرال1662همكاران )

كننده و ايجاد اختالف در بین كشاورزان بازپرداخت هايعاملاقدام به شناسايي  8تمايزي خطي

مؤثر بر  هايعاملعنوان  با بررسي خود( در 1421و بخشوده ) است. كوپاهي كننده كردهقصور

تجزيه و تحلیل تمايزي به شناسايي  روشعملكرد بازپرداخت اعتبارات كشاورزي، با استفاده از 

اند. محتشمي و سالمي  مؤثر بر عملكرد بازپرداخت اعتبارات كشاورزي پرداخته هايعامل

 هايعامللگوي تجزيه تحلیل تمايزي، به شناسايي كارگیري ا، با بهبررسي خود( در 1429)

اند.  بانک پرداخته خطر پذيراز مشتريان  خطر پذير )ريسک(كننده مشتريان كم  متمايز

مؤثر در دسترسي كشاورزان به  هايعاملعنوان بررسي  با( در پايان نامه خود 1421منصوري )

 است. كرده ها استفادهها و بررسي تحلیل برايو تحلیل تمايزي  اعتبارات بانكي از الگوي تجزيه

كشاورزي را  هايماشینمؤثر بر مالكیت  هايعاملخويش  بررسي( در 1460عابد و همكاران )

صورت گرفته  هايبررسيقرار دادند. از  ارزيابيمورد  تجزيه و تحلیل تمايزيبا استفاه از الگوي 

توان به نیز مي زيه و تحلیل تمايزيتجالگوي شبكه عصبي و  پايهبندي بر طبقه زمینهدر 

هاي تحلیل تمايزي،  روشبا استفاده از  برسي خود. وي در كرد( اشاره 1666) 4كوپر بررسي

بندي كشورها با الگوهاي الجیت و پروبیت و شبكه عصبي مصنوعي اقدام به شناسايي و طبقه

است. رحماني و  هكرد المللي پرداخت اصل و فرع تعهدات بین برايبندي  برنامه زمان

تجزيه و تحلیل كارگیري الگوهاي شبكه عصبي مصنوعي، الجیت و ه( با ب1426اسماعیلي )

 اند.نكول قراردادهاي لیزينگ پرداخته خطربندي بیني و طبقهبه پیش تمايزي

تجزيه اي است كه بخش دوم شامل معرفي الگوي به گونه اين نوشتاردهي بدين ترتیب سازمان

 در آغازباشد. در بخش سوم، مي بررسيهاي و شبكه عصبي مصنوعي و داده مايزيو تحلیل ت

پس ها و مؤثر بر ضايعات نان نانوايي هايعاملتحلیل تمايزي در شناسايي تجزيه و نتايج الگوي 

تجزيه دو الگوي  پايههاي پر ضايعات و كم ضايعات بر ها به نانواييبندي نانوايينتايج طبقه از آن

                                                 
5 Kerela. 

2 Linear Discrimination Analysis. 

3 Cooper, 1999. 
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در نهايت  و شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر آن ارائه شده است. بخش چهارم لیل تمايزيو تح

 پردازد. و راهكارهاي كاربردي مي گیري و ارائه پیشنهادهابه نتیجه

 روش تحقیق

 تجزیه و تحلیل تمایزي

طور همزمان متغیرهاي مختلفي تحلیل تمايزي يک روش پیشرفته آماري است كه به  وتجزيه 

هاي مورد نظر كند كه يک فرد در چه گروهي از گروهميدهد و تعیین مورد بررسي قرار ميرا 

 بر پايهاي بوده و كل نمونه گیرد. اين روش هنگامي كه متغیر وابسته متغیري چند طبقهقرار مي

اي است كه با داشتن معادله 1باشد، بسیار مناسب است. تابع تبعیض بنديآن قابل تقسیم

 كردبیني در آن معادله، پیش هاويژگيتوان با قرار دادن اين هر فرد از جامعه، مي هايويژگي

 وعبارت ديگر، روش تجزيه (. به1461كه وي به كدام گروه تعلق دارد )بايزدي و همكاران، 

تحلیل تمايزي، يک تركیب خطي از متغیرهاي مستقل به نام تابع تبعیض را براي بررسي 

(. بنابراين اگر 1662 ، 8دهد )لكشمي وهمكارانميرد به يكي از دو گروه تشكیل وابستگي يک ف

متغیر  k متشكل از X/توان يک تابع خطي تبعیض به صورت باشند، ميداشته دو گروه وجود 

),,....,(توضیحي  21 KXXXX  جاد كرد كه به بهترين وجه تبعیض را بین دو گروه ايتعريف

ها نسبت  در بین گروه X/شوند كه واريانس  گزينش گونه ايها بايد به كند. بنابراين مي

هستند(. براي مثال  kبردارهايي با ابعاد Xو باشد ) بیشینهها  به واريانس آن در داخل گروه

هاي ضايعات تولیدي به دو گروه نانوايي میزانهاي شهر مشهد به جهت فرض كنید كل نانوايي

شود چه د. هدف آن است كه مشخص نتقسیم باشضايعات قابل هاي پرضايعات و نانواييكم

و  معیارگیرد و كدام شود كه نانوايي در گروه اول قرارها باعث ميهايي از نانواييو ويژگي معیار

اين امكان  تمايزيديگر، تجزيه و تحلیل عبارت دهد. به مينانوايي را در گروه دوم قرار هاويژگي

داري دارند، آورد تا متغیرهايي كه به لحاظ میانگین در دو گروه اختالف معنيرا فراهم مي

 راربیني اين كه كدام مشاهده در كدام گروه قاين متغیرها براي پیش آن گاهشوند. مشخص 

 نان گرفتن میانگین ضايعات نظربا در اين بررسيشود. در مي گرفته كار خواهد گرفت به

                                                 
1 Discriminant Function 
2 Lekshimi et al, 1998. 
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 همه ،1هاي آماري مختلفها و انجام آزمونها در شهر مشهد و با نگاهي به میانه دادهنانوايي

تر از هاي با ضايعات كمهاي نمونه از لحاظ میزان تولید ضايعات به دو گروه نانوايينانوايي

هاي با ضايعات هفتگي بیشتر ضايعات و نانواييهاي كمكیلوگرم در هفته به عنوان نانوايي8/11

مشاهده  1nاگر  .شدند نظر گرفته در پرضايعاتهاي كیلوگرم در هفته به عنوان نانوايي 8/11از 

( y=0) ايعاتهاي كم ضمشاهده براي گروه نانوايي 2nو ( y=1)ضايعات هاي پربراي گروه نانوايي

كار  چگونگيتأثیرگذار بر  هايعامل هايويژگيترتیب بردار به 2x و 1xباشد و داشته وجود 

 توان گفت:تعريف مي برابراين دو گروه باشند،  با هاي شهر مشهدها و ضايعات نانوايينانوايي
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 Sو  x هاي اول و دوم وترتیب میانگین متغیرهاي تبعیضي در گروهبه 2xو 1xكه در آن 

گروهي نیز يانس بینباشند. واردر دو گروه مي هاهترتیب میانگین متغیرها و واريانس مشاهدبه

برابر با  221 xx  گروهي آن برابر با و واريانس درون S (. 1624)ماداال،  باشدمي 

 : بیشترين شودكه عبارت زير گزينش شود بايد طوري 

 




S

xx






2

21                                                                                    )1( 

صورت زير به دادن آن، مقدار صفر قرار برابرو  ( نسبت به 1گیري از رابطۀ )با مشتق

 آيد:ميدستبه

 21
1ˆ xxS                                                                                         )9( 

                                                 
 نتايج آزمون در بخش نتايج و بحث آورده شده است. 5
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توان میانگین تابع تمايزي را براي دو گروه با محاسبه ضرايب متغیرهاي تبعیضي، مي

 آورد كه برابراست با: دستبه

  1
1

2111
ˆ xSxxxy 

                                                                         )1( 

  2
1

2122
ˆ xSxxxy 

                                                                              )2( 

( 0y، مقدار تابع تمايزي )0xدادن يک مشاهده جديد با بردار متغیرهاي تبعیضي براي نسبت

 شود:ميت زيرمحاسبهآمده به صوردستبراي آن با استفاده از ضرائب تابع تبعیض به

  0
1

2100
ˆ xSxxxy 

 
                                                                      )6( 

1به   0y اگر 



y 2تر باشد، مشاهده جديد به گروه اول و اگر به نزديک



y تر باشد، به نزديک

1زماني به  0yگرفت. در واقع اهدخوگروه دوم تعلق



y 21تر است كه با فرض نزديک yy  ،

 باشد:رابطۀ زير برقرار

2010 yyyy             يا                  210
2

1
yyy                            )10( 

در دو گروه برابر باشد. در  هاشمار مشاهدهگیرد كه ميتفاده قرارمورد اس هنگامي( 10نامعادله )

 شود: ميغیر اين صورت از رابطۀ زير استفاده

 2211
21

0

1
ynyn

nn
y 




                                                                           )11(
 

 باشد.ول و دوم ميهاي ادر گروه هاشمار مشاهدهترتیب به 2nو  1nكه 

تحلیل تمايزي بايد با استفاده از يک معیار بتوان وبندي با استفاده از تجزيهبراي انجام طبقه

يكي از معیارهايي است كه براي  1مرزي ارزشداد. مشاهده جديد را به يكي از دو گروه نسبت

شده تابع از ضرايب برآوردبا استفاده  در آغازرود. براي محاسبه اين معیار ميكاراين حالت به

اگر  آن گاهآيد. مي دستبه هامشاهده همهبراي  8 تبعیض )درجه تشخیصي(مقدار تابع تمايزي، 

باشند از فرمول زير براي محاسبه ارزش میاني ندر دو گروه برابر  هاشمار مشاهده

 (:1669شود )شارما، مياستفاده

                                                 
 1 Cut-off Value 

 2 Discriminant Score 
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 ارزش میاني
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1100
nn

ZnZn






                                                                )18( 

 شمارترتیب به 1nو 0nمیانگین تابع تبعیض براي دو گروه و ترتیب به 1Zو0Zكه در  آن

ارزش میاني  برابرتبعیض براي مشاهده جديد بزرگتر يا  اگر مقدار تابع باشد.اعضاي گروه مي

 .است باشد، مشاهده جديد مربوط به گروه اول و در غیر اين صورت مربوط به گروه دوم

ها را با آزمون آماري تک هاي بین گروهست تفاوتا الزم به طور معمولدر تحلیل اين روش 

درباره برابري  داوريبراي  Wilks Lambdaيا  Uداد. از آماره  قراربررسي  متغیره مورد

صورت انفرادي دار بودن يک متغیر را هنگامي كه بهاين آماره معني. شودميها استفاده میانگین

و برابر با نسبت مجموع مربعات درون  كندمي شود را بیانمي ها مقايسهبین دو گروه نانوايي

كه هنگامي (.1668اشد )هیر و همكاران،بگروه به مجموع مربعات كل براي هر متغیر مي

شود. به عبارت ديگر مقادير ها در دو گروه برابرند، آماره ويلكس المبدا برابر با يک ميمیانگین

كه باشد، در حاليها ميها در بین گروهدار بین میانگیناختالف معني نبودبزرگتر آماره بیانگر 

(. در 1661باشند)هابرتي، ها متفاوت از هم ميروهدهد كه میانگین گمقادير كوچكتر نشان مي

دهنده میزان مشاركت هر متغیر نشده، نشانشده و استاندارد الگوي تمايزي ضرايب استاندارد 

كه بر  ه در حقیقت ضريب متغیرها هنگامينشدباشند. ضرايب استاندارد در تابع تمايزي مي

به كار گرفته  هنگاميضرايب استاندارد شده  باشند واند، ميحسب مقادير اولیه بیان شده

شوند كه متغیرها با میانگین صفر و انحراف معیار يک استاندارد شده باشند. از آنجا كه مي

گونه شاخصي را براي بیان اهمیت نسبي متغیرهاي داراي مقادير ضرايب تابع تمايزي، هیچ

بي به اين هدف، همبستگي بین تابع كند، براي دستیانميارائه ياد شدهاختالف در دو گروه 

 1شود كه نتايج آن در ماتريسي به نام ماتريس ساختارميتمايزي و مقادير متغیرها استفاده

دهنده مقدار عبارت ديگر مقادير ماتريس ساختار يا ضرايب همبستگي انعكاسشود. بهميارائه

 شود.مي تبیین تمايز تابع زمینههريک از متغیرهاي مستقل در  با واريانسي است كه

 (ANNالگوهاي غیرخطی )شبکه عصبی مصنوعی 

شبكه عصبي مصنوعي يكي از الگوهاي غیر خطي است كه برآوردكننده انواع مختلفي از روابط 

هاي محاسباتي هاي عصبي مصنوعي داراي چارچوبباشد. شبكهها ميخطي در دادهغیر

                                                 
5. Structure Matrix  
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ترين مزيت باشند. مهماز مسائل غیر خطي مي ايپذيري براي الگوسازي طیف گستردهانعطاف

هاي عصبي برآوردكننده هايهاي غیرخطي اين است كه شبكهاين الگوها در مقايسه با ديگر الگو

توانند طیف گسترده اي از توابع را با درجه دقت باال برآورد كنند. توان جامع بوده و مي

(. شبكه 8004گیرد )ژانگ، ها نشأت ميدههاي عصبي از پردازشگرهاي موازي اطالعات داشبكه

خور با يک اليه پنهان پركاربردترين شكل الگو شبكه عصبي براي الگوسازي و عصبي پیش

(. شبكه عصبي مصنوعي بدون توجه به نوع مسأله، 8001هاي زماني است )وو، بیني دورهپیش

،  1ول از سه اليه وروديعصبي به طور معم مي كند. يک شبكه از يک ساختار همانند پیروي

هاي خارجي را كه به شبكه هاي ورودي، سیگنال. نروناستشدهتشكیل  4و خروجي 8پنهان

شوند. برابر اين ميتعديل   1هاييها به وسیله وزنكنند. اين سیگنالميشود، دريافت تغذيه مي

گاه اين مجموع از راه آن شوند وميزده هاي موزون جمع ها، در هر نرون خروجي، وروديتعديل

خروجي مورد نظر است  شوند. خروجي تابع فعالسازي،ميداده  عبور 1يک تابع فعالسازي

شود و هر خروجي  تواند به بیش از يک نرون خروجي وارد(. هر ورودي مي1666)هايكین، 

ها در خروجي جديد شود. در اين حالت، نرون يهاممكن است ورودي مجموعه ديگري از نرون

را معرفي  9خورشده يک شبكه پیشهاي ارائهشود. توضیحميهاي پنهان نامیده، نروناليه میاني

ه پرسپترون چند شود، شبك هاي پنهان را شاملخور نرونكه يک شبكه پیشنمايد. هنگاميمي

پنهان يک شبكه پرسپترون چند اليه با يک اليه  (1)(. شكل 8004شود )هاف، مينامیده 1اليه

 دهد.ميرا نمايش 

                                                 
5 Input Layer. 

2 Hidden Layer. 

3 Output Layer. 

4 Weight. 

1 Transfer Function. 

6 Feedforward. 

2 Multilayer perceptron. 
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 (1326( شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با یك الیه پنهان )مشیري، 1شکل)

 

),,...,(ها و ورودي tyروابط بین خروجي  21 pttt yyy  كند از رابطه رياضي زير پیروي مي

 (.8004)ژانگ 

 
 

 
q

j

p

i

titijjjt ygy
1 1

00 )( 

(14                                                     )  

)2,1,...,(كه در آن  qjj   2,1,...,;2,1...,(و( qjpiij  هاي )پارامترهاي( مشخصه

شمار  qهاي ورودي و شمار نرون Pشوند. هاي ارتباطي نامیده ميالگو بوده و اغلب وزن

سازي اليه پنهان اغلب تابع فعالسازي لجستیک هاي اليه پنهان است. براي تابع فعالنرون

 شود.استفاده مي

)exp(1

1

x
g




              (11                                                                      )  

هاي خطي از مشاهدهشده، يک نوع تابع غیردادهرو الگوي شبكه عصبي مصنوعي توضیحاز اين

),,...,(ه گذشت 21 pttt yyy   به مقادير آتيty كه:دهد. به طوريرا نشان مي 

(11   ) 

 

يک تابع تعیین شده با شبكه و  fها )پارامترها( و يک بردار از همه مشخصه wكه در آن 

يک الگو خود توضیح غیرخطي  باشند. بنابراين شبكه عصبي مصنوعي باهاي ارتباطي ميوزن

 معادل و برابر است.

هاي ها در هر اليه پنهان، شمار نرونهاي پنهان، شمار نرونهاي ورودي، شمار اليهشمار نرون

دهند. همه اين مي خروجي و تابع فعالسازي در هر نرون، ساختار يک شبكه عصبي را تشكیل

اي مسأله مورد نظر، پیش از آموزش و آزمون هوسیله محقق و يا پیش توضیحموارد بايستي به

tptttt wyyyfy   ),,...,,( 21
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، يک شبكه عصبي مصنوعي تنها 1شبكه عصبي گزينش شوند. برابر با قانون برآوردكننده جامع

ها خواهد بود. اما با يک اليه پنهان با دقت بااليي قادر به شناسايي روابط موجود در داده

 ( در بررسیهاي خود نشان1626(، هورنیک و همكاران )1626(، فاناهاشي)1626) سايبنكو

دادند كه در برخي شرايط، شبكه عصبي با يک اليه پنهان، ممكن است به لحاظ رواني 

هاي پنهان شبكه بايستي اي ارائه ندهد و شمار اليهمحاسباتي و تعمیم مسائل، ساختار بهینه

كند ميا را دريافت هشد، هر نرون همه وروديگونه كه گفته بیش از يک اليه تعیین شود. همان

 شده از راه يک تابع فعالسازي عبوركند و ورودي تركیب ميهاي مختلف تركیب را با وزن و آن

 كند. آيد، تولید شود تا خروجي را كه به عنوان ورودي براي واحد ديگر به شمار ميميداده 

براي پیدا  4يا آموزش 8در ادبیات شبكه عصبي، به جاي برآورد ضرايب از اصطالح يادگیري

(. هدف از آموزش، 1419شود )گیالنپور و كهزادي، ميهاي شبكه استفادههاي وزنكردن ارزش

سازي خطاي شبكه است. در طول مسیر هاي ارتباطي، در جهت كمینه روزآوري و تعديل وزنبه

كند. اين فرآيند ميها را بر پايه دقت برآورد پیشین، تعديل طور مداوم خروجيطراحي، شبكه به

ها يابد كه شبكه نتواند در جهت كاهش خطاها، تغییر بزرگتري در وزنميتا هنگامي ادامه 

 ها را ذخیرهبیني رسید، شبكه وزنصورت دهد. هنگامي كه آموزش به خطاي كمینه پیش

الگوريتم  ترينرايج 1انتشار خطا(. الگوريتم پس8001پذيرد )وو، ميكند و آموزش پايان مي

هاي مختلف شبكه است. در انتشار خطا شامل دو مسیر از طريق اليهآموزش است. فرآيند پس

شوند. ميجلو تغذيه به ها از اليه ورودي به اليه خروجي در مسیري رو، داده 1خورمسیر پیش

، 9خورشوند. در مسیر پسمي شده اليه خروجي با خروجي هدف مقايسهبینيخروجي پیش

 شده از راه شبكه و از اليه خروجي به اليه ورودي به سمت عقب انتشارمیانگین خطاي محاسبه 

كه پاسخ شبكه را به طوريشوند. بهميهاي اتصال، برابر با قوانین يادگیري تعديل يابد و وزنمي

 (.8004پاسخ دلخواه نزديكتر سازد )كیم، 

                                                 
5 Universal approximater 

2 Learning. 

3 Training. 

4 Back Propagation. 

1 Feedforward. 

6 Backward. 
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ها بگیرند و يا داده ها يادرا متفاوت از روابط دادههاي عصبي، روابط آيد كه شبكهگاهي پیش مي

كنند. از ها، حفظها را بدون يادگیري روابط بین متغیرها يا روندهاي دادهيا قسمتي از داده

رو براي اطمینان از دقت و اعتبار شبكه و توانايي تعمیم شبكه و همچنین امكان مقايسه اين

وسیله شود. عملیات آزمون بهتي به طور پیوسته آزمونالگوهاي رقیب، شبكه طراحي شده بايس

مصنوعي  عصبي ، از شبكه1عبور يک مجموعه داده جداگانه با عنوان مجموعه آزمون

شود. ميشود. نتايج به دست آمده، با نتايج واقعي مقايسهميديده و ثبت نتايج، انجامآموزش

دهد. يج خوبي براي مجموعه آزمون ارائهشود كه نتاميديده در صورتي پذيرفته شبكه آموزش

عبارت ديگر پس از برآورد و آموزش شبكه، براي ارزيابي، بايد توان طبقه بندي شبكه در به

ها را به دو مجموعه جدا كرد. براي اين منظور به طور معمول، دادهرا بررسي 8خارج از نمونه

و مجموعه دوم به مجموعه آزمون يا يا برآورد  4كنند. بخش اول به مجموعه آموزشتقسیم مي

 هاي مجموعه اول برآوردسنجي موسوم است. در آغاز ضرايب شبكه با استفاده از دادهاعتبار

عبارت هاي مجموعه دوم، توان طبقه بندي شبكه و يا بهشود و پس از آن با استفاده از دادهمي

 شود.ميستفاده در برآورد، ارزيابيهاي مورد اخارج از مجموعه دادهديگر، توان تعمیم آن به

طور گیري بههاي شهر مشهد نمونههاي جامعه نانواييمنظور گردآوري دادهدر اين بررسي به

هاي مختلف ايجاد طبقه نمايد، توانست بین نانواييگرفته و همه متغیرهايي كه ميتصادفي انجام

گردآوري  1426میداني در سال  پیمايش ها بااست. دادهبه عنوان متغیر مستقل وارد الگو شده

انجام شد. در اين راستا براي پیش  1منظور تعیین شمار نمونه يک پیش بررسياست. بهشده

داد شدند. نتايج بررسي نشاننانوايي گزينش 10كننده نان هاي تولیدبررسي در جامعه نانوايي

 194/18ها برابر وايي( براي نانواييكه واريانس صفت مورد بررسي )يعني میزان ضايعات نان نان

گیري كه شمار نمونه با استفاده از روش نمونه 19باشد. بر اين پايه با استفاده از رابطه مي

كند، حجم نمونه براي جامعه ياد شده به صورت زير تعیین شد ميتصادفي ساده را تعیین

 (. 1420)ارقامي و همكاران، 

                                                 
5 Test set. 

2 Out of sample. 

3 Training set. 

4 Pilot study 
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2

22

d

Z
n i

                                                                                           (19)  

، مقدار 1 ،d، مقدار متغیر عادي )نرمال( واحد متناظر با سطح اطمینان Zكه در آن 

اشتباه مجاز،
2

iشده  ، واريانس ويژگي مورد بررسي است. با توجه به روابط باال و اطالعات ارائه

=001/0شده و با در نظر گرفتن  هاي و پیش بررسي انجاماز جامعه
2

1d  194/18و =
2

1 

گیري شد. برآورد ساده نمونه نانوايي تعیین و به روش تصادفي 810ها برابر  حجم نمونه نانوايي

 اند.گرفته انجام  s 5  neurosolutionو SPSS 11.5 افزار با استفاده از نرم

 نتایج و بحث

مؤثر بر ضايعات نان در مرحله تولید و نیز  هايعاملمبني بر شناسايي  بررسيبا توجه به هدف 

تجزيه و الگوهاي ضايعات بنابر  هاي پر ضايعات و كمييها در دو گروه نانوابندي نانواييطبقه

تجزيه و تحلیل نتايج الگوي  آغازو شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر آن، در  تحلیل تمايزي

تجزيه و الگوهاي  بنابرها بندي نانوايينتايج طبقه پس ازموثر و  هايعاملدر شناسايي  تمايزي

 .شودميو شبكه عصبي مبتني بر آن ارائه  تحلیل تمايزي

 لگوي تحلیل تمایزينتایج ا

 تا مشخص مي كندتحلیل تمايزي اين امكان را فراهم وشد، تجزيهگفته پیشترگونه كه همان

هاي كم شود كه نانوايي در گروه نانواييميها باعثهايي از نانواييو ويژگي معیارشود چه 

در اين دهد. مي ايعات قرارضهاي پرنانوايي را در گروه نانوايي هاويژگيگیرد و كدام ضايعات قرار

ها و ها در شهر مشهد و با نگاهي به میانه دادهگرفتن میانگین ضايعات نانواييبا در نظربررسي 

هاي نمونه از نانوايي همه، (2استیودنت و آزمون tهاي آماري )آزمون همچنین انجام آزمون

كیلوگرم در هفته  8/11هاي با ضايعات كمتر از نانواييلحاظ میزان تولید ضايعات به دو گروه 

كیلوگرم در  8/11هاي با ضايعات هفتگي بیشتر از ضايعات و نانواييهاي كمبه عنوان نانوايي

داري و سطح معني 1نظر گرفته شدند. نتايج جدول  ضايعات درپر هايهفته به عنوان نانوايي

مربوط به آن  tباشد و آماره واريانس دو گروه مي داري نابرابريآزمون لون، نشانگر معني

داري دارند. دهد كه دو گروه از نظر میانگین ضايعات نان با يكديگر اختالف معنيمينشان

كه  نتیجه گرفت توانمي داري آنو سطح معني شدهمحاسبه 2با توجه به مقدار همچنین 
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بنابراين دارد. هاي مورد انتظار وجود شده و فراوانيهاي مشاهدهداري بین فراوانيتفاوت معني

در عبارت ديگر  به نتايج اين آزمون تصادفي نبوده و قابلیت تعمیم به كل جامعه آماري را دارد.

كیلوگرم 8/11ها در طي هفته كمتر از درصد از نانوايي91در حدود  درصد66سطح اطمینان 

 باشد.كیلوگرم مي8/11شان بیشتر از رصد نیز ضايعات نان هفتگيد48ضايعات نان دارند و 
 ها میزان ضایعات نان هفتگی نانوایی (1جدول )

وه
گر

 

 میانگین شرح
انحراف 

 استاندارد

F  آزمون

 لون
 درصد فراواني tآماره 

آماره 
2 

1 

  8/11كمتر از 

كیلوگرم در 

 هفته

61/1 19/4 

11/11 89/14- 

199 8/91 

81/86 

8 

 8/11بیشتر از 

كیلوگرم در  

 هفته

81/88 02/11 21 2/48 

  00/100 811  60/11 82/11 كل

 000/0  > 0001/0 > 0001/0 سطح معني داري

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

تحلیل تمايزي و وشده در الگوي تجزيهدر ادامه به منظور آشنايي بیشتر با متغیرهاي وارد

شده توصیف و میانگین و عالمت گرفتهكارمتغیرهاي به در آغازه عصبي مصنوعي همچنین شبك

 شود. ميارائهمورد انتظار هر يک 
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 ( توصیف متغیرهاي مورد استفاده در الگوي تحلیل تمایزي2جدول)

 میانگین شرح متغیر

عالمت 

مورد 

 انتظار 

 میزان ضايعات نان نانوايي
 8ته )پر ضايعات(=كیلوگرم در هف 8/11بیشتر از 

 0=1كیلوگرم در هفته )كم ضايعات( 8/11كمتر از 
81/1  

 - 91/1 8ماشیني=                                    1سنتي= نوع نانوايي

 + 48/1 8خیر=                                               1بلي= حضور صاحب پروانه در نانوايي )نظارت مستقیم(

 - 90/1111 كیلويي به ريال 10هزينه خريد هر كیسه آرد  يد هر كیسه آردهزينه خر

 - 10/8196 قیمت فروش هر كیلو نان تازه از تنور درآمده به ريال قیمت فروش هر كیلوگرم  نان

 -+/ 20/2 شمار ساعت در روز هاي كار نانواييساعت

 + 21/19 بر حسب شمار كیسه میزان آرد مصرفي روزانه

 + 11/182 بر حسب شمار كیسه آرد سهمیه

 -+/ 26/1 كیسه آرد 10كیلوگرم در  میزان مصرف نمک

 -+/ 11/0 كیسه آرد 10كیلوگرم در  میزان مصرف جوش شیرين

 - 91/1 بر حسب ساعت زمان تخمیر خمیر

 + 40/112 قیمت هر كیلوگرم ضايعات نان به ريال قیمت ضايعات نان

 - 11/4 كولر، راديو، تلويزيون، محل استراحت، حمام و غیره ركنانشمار امكانات و تسهیالت كا

 -+/ 99/1 روز نفر نیروي كار شمار نیروي كار

 + 11/1 8نامطلوب=    1)از ديدگاه شاطر نانوايي( مطلوب= كیفیت آرد مصرفي

 + 18/1 8نامطلوب=    1)از ديدگاه شاطر نانوايي( مطلوب= كیفیت نان تولیدي

 - 1/81 بر حسب سال تجربه شاطر

 - 21/9 بر حسب سال تحصیالت شاطر

 - 21/42 بر حسب سال سن شاطر

 - 48/411 ده هزار ريال در ماه میانگین درآمد روزانه كاركنان نانوايي

 - 61/44 بر حسب سال میانگین سن كاركنان نانوايي

 -/+ 11/1 8خلوت=    1)از ديدگاه شاطر نانوايي( شلوغ= وضعیت نانوايي

 -+/ 16/911 درصد هزينه تعمیرات 

 + 48/18 ده هزار تومان درسال درصد رطوبت 

 - 11/12  عدد زلني

 - 82/41 درصد درصد گلوتن مرطوب

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

هاي  تمايزي از جمله روش تحلیل و شد، روش تجزيه ها بیانهمانطور كه در قسمت موادوروش

هاي مختلف متمايز از ت شناسايي متغیرهايي كه در گروهپیشرفته آماري است كه در جه

شده، شود. چنانچه گفته شد الگوهاي برآوردمي كار گرفتهباشند، بهيكديگر بوده و متفاوت مي

دقت طبقه  ها و همچنین امكان مقايسهبه منظور اطمینان از دقت و اعتبار و توانايي تعمیم آن
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ايستي به بعنوان مجموعه آزمون  با جداگانهک مجموعه داده عبور يبندي الگوهاي رقیب، از راه 

هاي عنوان داده بانانوايي(  800ها )درصد داده 20شوند. به اين منظور آزمون  پیوستهطور 

بندي الگوها استفاده آزمون دقت طبقه براينانوايي(  10درصد ) 80و  آموزش براي برآورد

مؤثر  هايعاملبررسي  برايهاي آموزش تمايزي براي دادهاند. در ادامه نتايج الگوي تحلیل شده

نتايج آزمون برابري  4هاي پرضايعات و كم ضايعات ارائه شده است. جدول بر تمايز نانوايي

 دهد. هاي گروهي براي هر متغیر را نشان ميمیانگین

هاي كم نانوایی( نتایج به دست آمده از آزمون ویلکس المبدا میانگین متغیرهاي مستقل 3جدول )

 ضایعات و پر ضایعات
 Fآماره  آماره ویلکس المبدا متغیر

 21/1** 626/0 نوع نانوايي
 14/1 664/0 در نانوايي )نظارت مستقیم( پروانهحضور صاحب 

 006/0 666/0 هزينه خريد هر كیسه آرد

 01/0 1 قیمت فروش هر كیلوگرم  نان
 96/0 669/0 كار نانوايي هايساعت

 11/14****** 682/0 ن آرد مصرفي روزانهمیزا
 60/8**** 624/0 سهمیه آرد

 12/0 661/0 میزان مصرف نمک

 11/8*** 629/0 میزان مصرف جوش شیرين
 91/11****** 680/0 زمان تخمیر خمیر

 11/11***** 611/0 قیمت ضايعات نان
 044/0 1 امكانات و تسهیالت كاركنان شمار

 16/1* 661/0 نیروي كار شمار
 11/1***** 611/0 يفكیفیت آرد مصر

 14/11****** 641/0 كیفیت نان تولیدي
 92/0 669/0 تجربه شاطر

 48/0 662/0 تحصیالت شاطر
 019/0 1 درآمد روزانه كاركنان نانوايي میانگین
 06/8*** 622/0 سن كاركنان نانوايي میانگین

 11/42****** 219/0 وضعیت نانوايي
 44/1***** 611/0 رات هزينه تعمی

 11/1***** 696/0 درصد رطوبت 
 11/8*** 629/0 عدد زلني

 01/1****** 690/0 درصد گلوتن مرطوب
 درصد   23و  26، 16، 3، 1معنی دار در سطح *****،****، ***، **،*

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

في روزانه، نوع سهمیه نوع نانوايي، میزان آرد مصردهد مينشان 4اطالعات مندرج در جدول 

نیروي كار،  شمارآرد، میزان مصرف جوش شیرين، زمان تخمیر خمیر، قیمت ضايعات نان، 
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سن كاركنان نانوايي، وضعیت نانوايي، هزينه  میانگینكیفیت آرد مصرفي، كیفیت نان تولیدي، 

ري باهم داتعمیرات، درصد رطوبت، عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب در دو گروه اختالف معني

دستیابي به میزان  برايباشد. ميها يكسانمتغیرها در دو گروه نانوايي ديگردارند و میانگین 

گرفت. نتايج مربوط به مشاركت هر متغیر در تابع تبعیضي ضرايب اين تابع مورد بررسي قرار 

 است.شده  آورده 1نشده در جدول شماره شده و استانداردضرايب تابع تمايزي استاندارد

 نشده الگوي تجزیه و تحلیل تمایزي شده و استاندارد برآورد ضرایب استاندارد (7جدول )

 متغیر
ضریب استاندارد 

 نشده
 ضریب استاندارد شده

 -020/0 -110/0 نوع نانوايي

میزان آرد مصرفي 

 روزانه
018/0 020/0- 

 812/0 011/0 سهمیه آرد

میزان مصرف 

 جوش شیرين
118/1 011/0 

 842/0 -196/0 ن تخمیر خمیرزما

 -814/0 018/0 قیمت ضايعات نان

 491/0 -161/0 نیروي كار شمار

كیفیت آرد 

 مصرفي
119/0 110/0- 

كیفیت نان 

 تولیدي
196/0 111/0 

سن  میانگین

 كاركنان نانوايي
088/0- 889/0 

 -119/0 211/1 وضعیت نانوايي

 986/0 0/0 هزينه تعمیرات 

 041/0 049/0 درصد رطوبت 

 011/0 -006/0 عدد زلني

درصد گلوتن 

 مرطوب
069/0- 082/0- 

 -412/0 161/0 عدد ثابت

 هاي تحقیقمأخذ: يافته           
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نوع نانوايي، زمان كه متغیرهاي دهد ميشده نشانو ستون ضرايب استاندارد (1)اطالعات جدول 

انوايي، عدد زلني، درصد گلوتن مرطوب سن كاركنان ن میانگیننیروي كار،  شمارتخمیر خمیر، 

نان و میزان آرد مصرفي روزانه، سهمیه آرد، میزان مصرف جوش شیرين، سبب كاهش ضايعات 

قیمت ضايعات نان، كیفیت آرد مصرفي، كیفیت نان تولیدي، وضعیت نانوايي، هزينه تعمیرات، 

نشده مقادير ضرايب ندارد شوند. ضرايب استادرصد رطوبت سبب افزايش ضايعات نان نانوايي مي

باشند و بزرگي ضايعات ميضايعات و پرهاي كمكننده دو گروه نانواييمعادله تشخیص يا متمايز

 دهد. ميتشخیصي را در اثر تغییر يک واحد متغیرهاي مستقل نشاناين ضرايب، تغییر درجه

هاي هاي سنتي به نانواييييها از نانواداشت كه تبديل نانوايي توان انتظاربر اين اساس مي

ديگر با ثابت عبارتدهد. بهميواحد كاهش110/0ماشیني و مكانیزه درجه تشخیص را 

ها با احتمال بیشتري نانوايي در كردن ساير شرايط، با ماشیني و مكانیزه شدن نانواييفرض

 گیرد. ميهاي كم ضايعات قرارگروه نانوايي

ها افزايش يافته و افزايش آرد مصرفي روزانه ضايعات نانواييبر اساس نتايج بدست آمده با 

قرار مي گیرد. زيرا با افزايش آرد  پرضايعاتهاي نانوايي با احتمال بیشتر در گروه نانوايي

مصرفي روزانه و باال بودن حجم كار نانوايي شرايط و امكانات كاهش ضايعات كمتر از پیش 

 (1) یه آرد نانوايي ـ دولتي و آزاد ـ نتايج جدولفراهم خواهد بود. در مورد نوع سهم

كنند با احتمال بیشتري در  مي هاي كه از سهمیه آرد دولتي استفاده دهدكه نانوايي مي نشان

هايي كه از سهمیه آرد  نانوايي به طور معمولگیرند. زيرا  مي ضايعات قرار هاي پر گروه نانوايي

و قیمت فروش هر كیلوگرم نان كمتري داشته و  كنند هزينه خريد آرد مي دولتي استفاده

بیانگر آن است كه با  (1)ها براي كاهش ضايعات كمتر خواهد بود. نتايج جدول  انگیزه نانوايي

يافته و افزايش يک واحدي قیمت فروش هر كیلوگرم ضايعات نان، درجه تشخیص افزايش 

گیرد. زيرا با افزايش قیمت ميات باال قرارهاي با ضايعنانوايي با احتمال بیشتري در گروه نانوايي

 يابد. ميها براي كاهش ضايعات كاهش فروش هر كیلوگرم ضايعات نان، انگیزه نانوايي

است كه در  هايياقدامافزايش مصرف جوش شیرين و كاهش زمان تخمیر خمیر از جمله 

نان تولیدي را افزايش خواهد  مرحله تولید نان رخ داده و با تاثیر بر كیفیت نان تولیدي ضايعات

هايي كه كیفیت نان تولیدي خود را مطلوب آنست كه ضايعات نان نانوايي گويايداد. نتايج 

قرار  كم ضايعاتهاي ه اند كمتر بوده و نانوايي با احتمال بیشتر در گروه نانواييكردارزيابي 

رف جوش شیرين و افزايش دست آمده در زمینه كاهش مصهگیرد كه اين نتیجه با نتايج بمي
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باشد. درصد رطوبت آرد، مثبت دارند همسو مي تاثیرزمان تخمیر كه بر كیفیت نان تولیدي 

تأثیر گذار در كیفیت آرد مصرفي نانوايي  هايعاملعدد زلني و درصد گلوتن مرطوب همگي از 

پايین جز  درصد، عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب 11باشند. آرد با درصد رطوبت باالي  مي

دهد كه با كاهش درصد  مي نشان (1)گیرد. اطالعات جدول هاي با كیفیت پايین قرار ميآرد

رطوبت آرد و افزايش عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب آرد، به عبارت ديگر بهبود كیفیت آرد 

ايعات هاي كم ض ها، ضايعات نان نانوايي كاهش يافته و نانوايي در زمره نانواييمصرفي نانوايي

ها دست آمده مطلوب تلقي نمودن كیفیت آرد مصرفي از سوي نانواييهنتايج ببنابر گیرند.  قرار

دهد كه مويد قرار مي كم ضايعاتهاي ضايعات نان را كاهش داده و نانوايي را در زمره نانوايي

ايعات تاثیر پايین بودن درصد رطوبت آرد و باال بودن عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب در ض

 باشد.نان مي

ها درجه نیروي كار نانوايي شمارداشت كه افزايش  توان انتظار دست آمده ميهنتايج ب بنابر

شرايط،  ديگركردن  ديگر با ثابت فرض عبارت دهد. به واحد كاهش مي 161/0تشخیص را 

هاي كم  يشاغل در نانوايي با احتمال بیشتري نانوايي در گروه نانواي شمار افرادافزايش  با

رسد افزايش كاركنان نانوايي با امكان تخصصي  گیرد. در واقع به نظر مي مي ضايعات قرار

 داشت. نمودن و تقسیم كار فرايند تولید كاهش ضايعات را به همراه خواهد

واحد افزايش داده و  211/1ها درجه تشخیص را كه خلوت بودن نانوايي گوياي آنستنتايج 

قرار مي دهند. اين نتیجه  پرضايعاتهاي احتمال بیشتري در گروه نانوايي هاي خلوت بانانوايي

ها و نیز دلیل اصلي خلوت بودن هاي پخته شده در پیشخوان نانواييبا توجه به باقي ماندن نان

 پايین بودن كیفیت نان مي باشد، دور از انتظار نخواهد بود. به طور عمومها كه نانوايي

سن كاركنان نانوايي درجه تشخیص را  میانگینافزايش  (1)آمده در جدول دست ه نتايج ب بنابر

سن كاركنان نانوايي و افزايش تجربه و باال  میانگینيابد و با افزايش واحد كاهش مي 088/0

 كمهاي رفتن تقدس نان تولیدي با افزايش سن نانوايي با احتمال بیشتر در گروه نانوايي

هاي با هزينه تعمیرات باالتر بیشتر در دهد كه نانواييج نشان ميگیرد. نتايضايعات قرار مي

هاي قديمي با تجهیزات نیازمند ضايعات خواهد بود. به نظر مي رسد نانوايي پر هايزمره نانوايي

هاي تعمیرات بر ضايعات نان تولیدي تاثیر داشته و با كاهش كیفیت نان تولیدي به شكل

 دهند.ره ضايعات نان تولیدي نانوايي را افزايش ميمختلف نان خمیر، سوخته و غی
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گونه شاخصي را براي بیان اهمیت  شد، مقادير ضرايب تابع تبعیضي هیچ گونه گفته همان

دهند. براي دستیابي به اين  نمي ارائه ياد شدهنسبي متغیرهاي داراي اختالف در دو گروه 

 است. شده آورده (1)در جدول  شود كه مقادير آنمي هدف از ماتريس ساختار استفاده
 

 هاي مشترك بین متغیرهاي تبعیضی و تابع تبعیضی( همبستگی درون گروه3جدول )
 مقادیر ماتریس ساختار متغیر

 111/0 وضعیت نانوايي

 491/0 قیمت ضايعات نان

 -412/0 زمان تخمیر خمیر

 410/0 میزان آرد مصرفي روزانه

 419/0 كیفیت نان تولیدي

 -812/0 لوتن مرطوبدرصد گ

 812/0 درصد رطوبت

 161/0 كیفیت آرد مصرفي

 116/0 هزينه تعمیرات

 -119/0 سهمیه آرد

 -119/0 عدد زلني

 111/0 میزان مصرف جوش شیرين

 -141/0 سن كاركنان نانوايي میانگین

 -182/0 نوع نانوايي

 -111/0 نیروي كار شمار

 100/0 مستقیم( در نانوايي )نظارت پروانهحضور صاحب 

 012/0 كار نانوايي هاساعت

 -011/0 تجربه شاطر

 091/0 میزان مصرف نمک

 014/0 تحصیالت شاطر

 086/0 هزينه خريد هر كیسه آرد

 -016/0 قیمت فروش هر كیلوگرم  نان

 -011/0 امكانات و تسهیالت كاركنان شمار

 -018/0 درآمد روزانه كاركنان نانوايي میانگین

 941/0 همبستگي كانونیكال ضريب

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

 

نتیجه  توان، با مقايسه مقادير ماتريس ساختار ميديده مي شود( 1)جدول  آنچه در بربنا 
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وضعیت نانوايي، قیمت ضايعات نان، زمان تخمیر خمیر، میزان آرد مصرفي  كه متغیرهاي گرفت

درصد رطوبت، كیفیت آرد مصرفي و هزينه  روزانه، كیفیت نان تولیدي، درصد گلوتن مرطوب،

توان نتیحه گرفت از میان . بنابراين ميباشندميتعمیرات داراي بزرگترين ضريب ساختاري 

وضعیت نانوايي، قیمت ضايعات نان، زمان تخمیر خمیر، میزان متغیرهاي موثر بر ايجاد تمايز ـ 

وب، درصد رطوبت، كیفیت آرد آرد مصرفي روزانه، كیفیت نان تولیدي، درصد گلوتن مرط

ضايعات و هاي كمبیشترين سهم را در ايجاد تمايز بین نانواييمصرفي و هزينه تعمیرات 

 ضايعات دارند.پر

 941/0است، ضريب همبستگي كانونیكال برابر با شدهدادهنشان (1) گونه كه در جدولهمان

به و درجه تشخیص همبستگي است كه بین متغیرهاي مستقل است. اين مقدار بیانگر آن

دارد. هر چه میزان اين همبستگي بیشتر باشد نشانه توانايي بیشتر الگو در  خوبي وجود نسبت

 باشد.ها ميايجاد تمايز بین افراد گروه

دهد، ميعالوه بر مقاديري كه میزان مشاركت هر يک از متغیرها را در الگوي تبعیضي نشان

داد. قرارتوان مورد بررسيا نیز از نظر برازش كلي اطالعات ميداري كل تابع تبعیضي رمعني

𝒳اسكوارمعیار كاي پايهداري بر نتايج آزمون معني
2

طور كه است. همانآمده (9) در جدول 

 802/21ها داراي مقدار آماره شده براي تمايز دو گروه نانواييشود معادله تشكیلميمشاهده

متغیرهاي تبعیضي  همهصد معني داراست. به اين معنا كه میانگین در66باشد كه در سطح مي

متفاوت از هم است و دو گروه با استفاده از اين  به طور كاملطور همزمان در دو گروه به

 و تمايز است. جداسازيمتغیرها قابل 

 
 ( نتایج به دست آمده از آزمون معنی داري الگوي تحلیل تمایزي2جدول )

 الگو آزمون معني داري
 سطح معني داري Chi- squareآماره  آماره ويلكس المبدا

161/0 802/21 0001/0 

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

 

 ضایعات  كم ضایعات و پر هاي باها به نانواییطبقه بندي نانوایی
بر مؤثر  هاياقدام برايتواند ابزار مناسبي ها مينان آن ضايعات پايهها بر بیني گروه نانواييپیش

طوري كه تعیین گروه و طبقه نانوايي موجود كاهش ضايعات نان در مرحله تولید آن باشد. به

اجرايي  هايو دستور هااقداماحداث نانوايي،  پروانه درخواست كنندهخارج از نمونه و يا نانوايي 
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رائه تحلیل تمايزي عالوه بر ا تجزيه و ها شفاف تر و مؤثرتر خواهد بود. الگوياين نانوايي

هاي پر ها در دو گروه نانواييقادر به طبقه بندي نانوايي پیشینشده در بخش  يادهاي تحلیل

هاي طبقه بندي متغیرها، الگوي شبكه عصبي باشد. از ديگر روشضايعات و كم ضايعات مي

و كارگیري دو روش تحلیل تمايزي هها با ببندي نانواييمصنوعي مي باشد. در ادامه نتايج طبقه

 ارائه شده است. تجزيه و تحلیل تمايزيشبكه عصبي مصنوعي مبتني بر الگوي 

 كارگیري الگوي تحلیل تمایزيها با بهنتایج طبقه بندي نانوایی

ها هاي مختلف الزم است دادهمنظور مقايسه دقت طبقه بندي روشهمان طور كه گفته شد، به

 80گیري شده، نانوايي نمونه 810نظور از . به اين مشودبه دو گروه آموزش و آزمون تقسیم 

هاي آزمون در نظر گرفته شده و وارد برآورد الگوي نانوايي به عنوان داده 10درصد يعني 

هاي بندي الگوي تحلیل تمايزي براي دادهنشده اند. توانايي طبقه پیشتمايزي در بخش 

 ارائه شده است. 1دول هاي وارد شده در برآورد )داخل نمونه(( در جآموزش )نانوايي

 
هاي اموزش با هاي پر ضایعات و كم ضایعات براي دادهها به نانوایی( طبقه بندي نانوایی2جدول )

 كاربرد تحلیل تمایزي
 هانانوايي

 هاهمشاهد شمار
 (D.A)نتايج پیش بیني تابع 

 هاي كم ضايعاتنانوايي هاي پر ضايعاتنانوايي

 (%8/89)19 (%2/14)11 91 هاي پر ضايعاتنانوايي

 (%1/21)61 (%1/11)19 110 هاي كم ضايعاتنانوايي

 4/21 درست

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

 
مشاهده گروه اول  110دهد، كه الگوي تحلیل تمايزي برآورد شده از مينشان (1)نتايج جدول 

هاي انواييدرصد( را به درستي در گروه ن1/21مشاهده ) 61هاي كم ضايعات( )نانوايي

در  نادرستدرصد( به طور  1/11مشاهده )19است. اين در حالي است كه ضايعات قرار دادهكم

مشاهده گروه دوم  91اند. همچنین از ضايعات( جاي داده شدههاي پرگروه دوم )نانوايي

 يبنددر اين گروه طبقه درستدرصد( به طور  2/14مشاهده ) 11ضايعات( هاي پر)نانوايي

اند. در اين تحلیل، درصد گرفته ( به طور ناصحیح در گروه اول قرار8/89مشاهده ) 19اند و شده
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تجزيه و توان گفت كه الگوي . به عبارت ديگر مي1باشددرصد مي 4/21بیني پیش درستي

ر در باال تا حد بسیار قابل قبولي قاد ياد شدهتحلیل تمايزي برآوردشده با متغیرهاي توضیحي 

ها در بندي نانواييباشد. نتايج طبقهمیزان ضايعات آنها مي پايهها بر بیني گروه نانواييبه پیش

 ارائه شده است. (2)مجموعه آزمون در جدول 

 
هاي آزمون با هاي پر ضایعات و كم ضایعات براي دادهها به نانوایی( طبقه بندي نانوایی2جدول )

 كاربرد تحلیل تمایزي
 هانانوايي

 هاشمار مشاهده
 (D.A)نتايج پیش بیني تابع 

 هاي كم ضايعاتنانوايي هاي پر ضايعاتنانوايي

 (%10)1 (%10)1 10 هاي پر ضايعاتنانوايي

 (%1/11)80 (%1/82)2 82 هاي كم ضايعاتنانوايي

 %2/91 هامشاهدهطبقه بندي شده صحیح از كل  هامشاهدهدرصد 

 هاي تحقیقمأخذ: يافته
 

دهد ميالگوي تحلیل تمايزي نشان با به كارگیريهاي مجموعه آزمون بندي نانواييتايج طبقهن

هاي درصد( را به درستي در گروه نانوايي10مشاهده ) 1با ضايعات باال  نانوايي 10كه از 

 هاي پرضايعاتدرصد( از نانوايي 10مشاهده ) 1است. اين در حالي است كه پرضايعات قرار داده

كه  گوياي آن استاند. نتايج هاي با ضايعات كم جاي داده شدهدر گروه نانوايي نادرستبه طور 

در اين گروه  درستدرصد( به طور  1/11مشاهده ) 80نانوايي با ضايعات كم  82از 

هاي با ضايعات درصد( به طور ناصحیح در گروه نانوايي 1/82مشاهده ) 2اند و شدهبنديطبقه

توان گفت باشد. به عبارت ديگر ميدرصد مي 2/91بیني پیش درستياند. درصد گرفتهارباال قر

 2/91در باال در  ياد شدهتحلیل تمايزي برآوردشده با متغیرهاي توضیحي تجزيه و  كه الگوي

تحلیل تمايزي به  تجزيه و مورد طبقه نانوايي خارج از نمونه وارد شده به الگوي 100مورد از 

 شخیص خواهد داد.درستي ت

  

                                                 
يافت كه بتوان متغیرهاي  خواهد است كه اين شاخص در صورتي بهبود بیني آن نكته قابل توجه در ارتباط با درستي پیش 1

شده  كه متغیرهاي وارد صورتي كرد. همچنین در اي با ضايعات نانوايي دارند را در تحلیل واردمستقل ديگري كه رابطه

 داد. خواهند باشند، درصد مربوطه را كاهش نداشته اهمیتي
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 كارگیري الگوي شبکه عصبی مصنوعیها با بهبندي نانوایینتایج طبقه

 الگوها و  تحلیل داده و مند براي تجزيههاي عصبي مصنوعي يک ابزار توان از آنجا كه شبكه

روابط بین متغیرها را هر چند  مي توانندآيند و  مي شمار سازي روابط خطي و غیرخطي به

رو در ادامه يک  نمايند، از اين بیني و طبقه بندي استفاده گرفته و از آن براي پیش پیچیده ياد

است تا با  شده تحلیل تمايزي برآورد تجزيه و الگويالگوي شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر 

بندي ، دقت طبقهپیششده در قسمت  تحلیل تمايزي برآورد تجزيه و مقايسه اين الگو و الگوي

 د يابد.ها بهبونانوايي

به اين منظور و در راستاي طراحي شبكه عصبي مصنوعي بهینه، دو نوع شبكه عصبي 

يافته مورد استفاده  خور تعمیم اليه و شبكه پیش خور شامل شبكه پرسپترون چند پیش

خطا با مجموعه متغیرهاي ورودي  انتشار اند. براي هر دو شبكه الگوريتم پس گرفته قرار

منظور دسترسي به بهترين ساختار  شد. به حلیل تمايزي در نظر گرفتهت شده از الگوي گرفته

هاي پنهان، توابع فعالسازي مختلف  مختلف اليه شمارهايي با  بیني، شبكه شبكه جهت پیش

 شمارجامع،  برآوردكنندهاصل  برابر. شددر اليه پنهان و قوانین مختلف يادگیري برآورد 

ع فعالسازي توابع لجستیک شامل سیگموئید و تانژانت هاي پنهان يک و دو اليه، تواب اليه

خطا،  انتشار شد. از میان قوانین محاسباتي الگوريتم يادگیري پس گرفته هیپربولیک در نظر

  Conjugate Gradientو Levenberg-Morguan ،Delta Bar Delta ،Momentumقوانین 

گراديان خطا را افزايش و در  ینهكممحاسبات رسیدن به  شتابكه اين قوانین  . چراگزينش شد

رغم وجود  بهدهند.  مي عین حال حجم محاسبات و حافظه مورد نیاز در محاسبات را كاهش

هاي اليه پنهان روش  نرون شمارهاي مختلف، بهترين روش براي تعیین  فرمول

تا هاي پنهان از يک  نرون شمارساختارهاي شبكه،  همهاين منظور براي  خطاست. به و آزمون

هاي اليه پنهان متناظر با بهترين معیار ارزيابي  نرون شد تا اينكه شمار داده تغییر 1بیست

 . گزينش شدآمده  دست بیني به پیش

آموزش شبكه با مقادير اولیه مختلف بهبود  آغازاز آنجاكه نتايج ممكن است با تكرار بیشتر و 

. شد تكرار انجام 1000و  دوباره آغازسه  تر آموزش شبكه با يا به عبارت دقیق برآورديابد، عمل 
                                                 

شـبكه عصـبي    در مورد تعیین شمار نرون هاي اليه میاني، به رغم آن كه فرمول هايي براي ايـن امـر در ادبیـات الگوهـاي     1

مصنوعي ارائه شده اند، ولي هنوز هم روش آزمون و خطا مؤثرترين روش به نظر مي رسد. از آنجا كه شـمار بسـیار كـم و يـا     

هـا بـه ويـژه در بخـش      هاي میاني ممكن است منجر به نتیجه نامطلوب مانند يادگیري ناقص يـا حفـظ داده  بسیار زياد نرون

 نرون تغییر داده شده است. 80تا  1میاني بین  پیش بیني شود، شمار نرونهاي اليه



 761...هاي موثر در ايجادشناسايي عامل

 

تكرار و  1000، آغاز دوبارهشده براي هر ساختار بهترين نتیجه ممكن از سه بار  نتیجه گزارش

منظور مقايسه دقت طبقه بندي الگوي تحلیل  نرون بهینه براي آن ساختار است. به شمار

الگوي تحلیل تمايزي  همانندهاي آموزش و آزمون نیز  تمايزي و شبكه عصبي مصنوعي، داده

هاي عنوان دادهنانوايي به 10هاي آموزش و عنوان دادهنانوايي به 800شدند ) در نظر گرفته

شده است كه باالترين دقت طبقه بندي  گزينشاز میان ساختارهاي مختلف، ساختاري  آزمون(.

نادرست نانوايي كم  نیز از آنجا كه طبقه بنديارا باشد. در مورد طبقه بندي نادرست را د

در طبقه  پرضايعاتنسبت به طبقه بندي نانوايي  پرضايعاتضايعات به صورت نانوايي 

در طبقه بندي نادرست به اين مسئله نیز  داردمنفي كمتري  تاثیرهاي كم ضايعات از نانوايي

دي نتايج طبقه بنكه از اين حیث نیز برتري داشته باشد.  گزينش شدهتوجه شده و ساختاري 

 ارائه شده است. (6)هاي آموزش در جدول هاي مجموعه نانوايينانوايي

هاي اموزش كاربرد هاي پر ضایعات و كم ضایعات براي دادهها به نانواییطبقه بندي نانوایی (9 )جدول

 شبکه عصبی مصنوعی

 هاشمار مشاهده هانانوايي
 (D.A)نتايج پیش بیني تابع 

اتهاي پر ضايعنانوايي هاي كم ضايعاتانوايين   

 (%1)4 (%61)12 91 هاي پر ضايعاتنانوايي

 (%66)106 (%1) 1 110 هاي كم ضايعاتنانوايي

 %66 هامشاهدهطبقه بندي شده از كل  درست هايمشاهدهدرصد 

 تحقیقهاي مأخذ: يافته

 110از  گزينش شدهدهد، كه الگوي شبكه عصبي مصنوعي با ساختار مينشان (6)نتايج جدول 

درصد( را به درستي در گروه 106مشاهده ) 106هاي كم ضايعات( مشاهده گروه اول )نانوايي

در گروه  نادرستياست و تنها يک نانوايي با ضايعات كم به ضايعات قرار دادههاي كمنانوايي

اي همشاهده گروه دوم ) نانوايي 91هاي كم ضايعات قرار داده است. همچنین از نانوايي

نانوايي  4اند و شدهبنديدر اين گروه طبقه درستدرصد( به طور  61مشاهده ) 12ضايعات( پر

بیني و پیش درستيدر گروه كم ضايعات طبقه بندي شده است. درصد  نادرستيضايعات به  پر

درصد مي باشد.  66هاي آموزش ها در الگوي شبكه عصبي مصنوعي در دادهطبقه بندي نانوايي

ارائه شده  (10)اي آزمون در جدول بندي الگوي شبكه عصبي مصنوعي در دادهج طبقهنتاي

 است.
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هاي آزمون كاربرد هاي پر ضایعات و كم ضایعات دادهها به نانوایی( طبقه بندي نانوایی16جدول )

 شبکه عصبی مصنوعی

 هاشمار مشاهده هانانوايي
 (D.A)نتايج پیش بیني تابع 

اتضايع هاي پرنانوايي هاي كم ضايعاتنانوايي   

 (%80)8 (%20)2 10 هاي پر ضايعاتنانوايي

 (%1/21)81 (%82/11)1 82 هاي كم ضايعاتنانوايي

 %21 هامشاهدهاز كل  درستطبقه بندي شده  هايمشاهدهدرصد 

 هاي تحقیقمأخذ: يافته

 

نانوايي  10كه از  ن استگوياي آبندي خارج از نمونه الگوي شبكه عصبي مصنوعي نتايج طبقه

جاي داده  پرضايعاتهاي درصد( به درستي در گروه نانوايي 20نانوايي) 2با ضايعات باال، 

نانوايي به نادرستي در گروه  8 پرضايعاتنانوايي  10اند. اين در حالي است كه از شده

 81نوعي هاي كم ضايعات قرار داده شده اند. از سوي ديگر الگوي شبكه عصبي مصنانوايي

نانوايي اين گروه را به  1نانوايي كم ضايعات را بدرستي در اين گروه جاي داده و  82نانوايي از 

 طیقه بندي نموده است پرضايعاتهاي در گروه نانوايي نادرستي

 گیري و پیشنهادهانتیجه

هاي  ها، شناسايي ويژگي مؤثر بر ضايعات نان در نانوايي هايعاملبه منظور تعیین 

ضايعات و تعیین طبقه نانوايي در يكي از دو  ضايعات و پر هاي كم مايزكننده دو گروه نانواييمت

. با شد شده، از تجزيه و تحلیل تمايزي و الگوي شبكه عصبي مبتني بر آن استفاده يادگروه 

 شود: مي زير ارائه هايطور مشخص پیشنهاد به به دست آمدهتوجه به نتايج 

داشت كه توان انتظار ( مي1424شاهدي ) بررسينتايج  برابرآمده و  دستهنتايج ب بر پايه

هاي ماشیني و مكانیزه ضايعات نان تولیدي هاي سنتي به نانواييها از نانواييتبديل نانوايي

هاي در گروه نانوايي آنهاها با احتمال بیشتري يابد و با ماشیني و مكانیزه شدن نانواييميكاهش

سنتي به صنعتي و  يهاتبديل نانوايي برايشرايط الزم  بايستيگیرد. لذا  ميكم ضايعات قرار

 . شودمكانیزه فراهم 

(، آزاد بخـت و همكـاران   1424شـاهدي )  هـاي بررسـي نتـايج   برابـر كـه   گوياي آن اسـت نتايج 

(، كاهش مصرف جوش شیرين و افـزايش زمـان تخمیـر خمیـر و در نتیجـه آن كیفیـت       1429)

با چاپ و توزيـع   الزم استبنابراين ضايعات نان تولیدي را كاهش خواهد داد.  خوب نان تولیدي،



 761...هاي موثر در ايجادشناسايي عامل

 

چگـونگي اسـتفاده    نانوايان نسبت به چگونگي تولید خمیـر و  ديده، و يا مأمورين آموزش نشريه

دمـاي مناسـب    و شـوند  آمـوزش داده  از مخمر و خمیرترش و شـرايط مناسـب تخمیـر    درست

 كنند. را رعايت (ساعت 1/1 دست كم)زمان آن و  (سلسیوسدرجه  40حدود  )تخمیر

( و كرباسي و همكـاران  1429(، آزاد بخت و همكاران )1424شاهدي ) هايبررسيهمانند نتايج 

ست كه كاهش درصد رطوبت آرد، افزايش عدد زلني و درصد گلـوتن  ن ا(، نتايج بیانگر اي1429)

ها، ضـايعات نـان نـانوايي كـاهش     اييمرطوب آرد، به عبارت ديگر بهبود كیفیت آرد مصرفي نانو

ـ    ، بناگیرند. عالوه بر اين ي كم ضايعات قرارهايافته و نانوايي در زمره نانوايي دسـت  هبـر نتـايج ب

ها ضـايعات نـان را كـاهش داده و    مطلوب تلقي نمودن كیفیت آرد مصرفي از سوي نانوايي ،آمده

ار مي دهد كه خـود مويـد تـاثیر پـايین بـودن      هاي با ضايعات پايین قرنانوايي را در زمره نانوايي

لذا به درصد رطوبت آرد و باال بودن عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب در ضايعات نان مي باشد. 

شود بـا روش تفكـر   مي تاكیدكنندگان گندم آرد، متخصصان تغذيه و تأمین هاندركاران تهیدست

يگر كیفیت نامناسب آرد مصرفي كه يكـي  به بیان د كنند. ، مشكل كیفیت آرد را حلنظام يافته

 همـه باشـد متـأثر از شـرايطي اسـت كـه       تأثیر گذار در افزايش ضـايعات نـان مـي    هايعاملاز 

 باشند.   هاي مرتبط با مقوله كیفیت آرد در آن سهیم مي نهاد

تمال شاغل در نانوايي با اح شمار افرادافزايش  داشت با توان انتظار دست آمده ميهنتايج ب بنابر

رسد  گیرد. در واقع به نظر مي مي هاي كم ضايعات قرار بیشتري نانوايي در گروه نانوايي

افزايش كاركنان نانوايي با امكان تخصصي نمودن و تقسیم كار فرايند تولید كاهش ضايعات را 

بايستي در جهت تضمین به كارگماردن كاركنان الزم براي رو  داشت. از اين به همراه خواهد

به عبارتي استانداردي براي شمار كاركنان  صورت گیرد.هايي د نان در هر واحد نانوايي اقدامتولی

 واحدهاي نانوايي )با توجه به حجم تولید نان( تعیین شود.

سن كاركنان  میانگین(، افزايش 1424شاهدي ) بررسيدست آمده همانند نتايج هنتايج ب بنابر

ن تقدس نان تولیدي با افزايش سن نانوايي با احتمال بیشتر نانوايي و افزايش تجربه و باال رفت

هاي  نانوايي بیشترهاي با ضايعات پايین قرار مي گیرد. اين در حالي است كه در گروه نانوايي

كار نانوايي  پیشینهتجربه و كه از  هكارگران نوجوانان و جوانان بودبیشتر ، گیري نمونه مورد

، شدنن بیمه مانندمختلف  هايعلتشغل خود را به نیز  ي كوتاها پس از دورهو  بودهبهره  بي

عالوه بر مشكل  يافراد چنین ،بنابراين .دهند مي تغییر پرداخت حقوق كم و غیره

در قبال كار خود احساس تعهد و ، به دلیل نبود امنیت شغلي كاري مهارت و تجربه نداشتن
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مهم كه در افزايش ضايعات تأثیر دارد  همسأللذا مسئوالن امر بايد به اين . كنند مسئولیت نمي

 و كمبود تجربه و اطالعات در سنین پايین را با نبود بايستي عالوه بر اين نمايند. توجه خاص

شود با همكاري  مي تاكید رو اين ازايجاد تخصص و مهارت به نوعي جبران نمود. آموزش و

 يربط در زمینه تربیت و آموزشهاي ذ وزارت آموزش و پرورش، وزارت بازرگاني و سازمان

اين  آموزش ديدگانكارگیري  گیرد. تا با به صورت مناسب هاينانوايان و افراد عالقمند اقدام

 كاهش ضايعات به منظورهاي سنتي بتوان  در صنايع تولیدي نان و به ويژه نانوايي مهارتنوع 

توان به دو  موزش نانوايان نیز ميبراي آداد.  و افزايش بهره وري تولید تالشي بنیادي انجام نان

هاي روزه ب( برگزاري دوره 1تا  4مدت  هاي آموزشي كوتاهگونه عمل كرد: الف( برگزاري دوره

مدت براي نانوايان شاغل به كار و  كوتاه آموزشي هايماهه. دوره 4آموزشي میان مدت 

اندازي  هرا پروانهكه  از اين پیشمدت براي داوطلبان شغل نانوايي  میان آموزشي ايه هدور

هاي كافي براي  ها و مشوق سازي و ايجاد انگیزه فرهنگالبته  .شود داده به آناننانوايي 

 است.  بسیار موثر و سودمندهاي آموزشي  نانوايان به شركت در اين دورهتشويق استقبال و 

 نانشد ضايعات با بیشتر هزينه تعمیرات صرف شده در نانواييهر چه ست كه ا نتايج بیانگر آن

ي قديمي و فرسوده به طور هانانوايي بازسازي كه در جهت ضرورت دارد. لذا است بیشترنیز 

 گیرد.  كامل تالشي جدي صورت

 يادشدهالگوي شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر تحلیل تمايزي برآوردشده با متغیرهاي توضیحي 

ها نان آنمیزان ضايعات  پايهها بر بیني گروه نانواييتا حد بسیار قابل قبولي قادر به پیش

و  باالتحلیل تمايزي  تجزيه و آمده از الگويدستكارگیري نتايج به باشد. بنابراين با بهمي

استفاده از الگوي شبكه عصبي مصنوعي  ،هاي مختلف نانوايي و در مرحله بعددانستن ويژگي

كه به صورت  –خارج از نمونه هاينمود كه هر يک از نانواييتوان مشخصمبتني بر آن  مي

هاي پر ضايعات يا كم در كدامیک از دو گروه نانوايي –بالفعل يا بالقوه وجود خارجي دارند

تجزيه در چارچوب الگوي  ياد شدهتوان با قرار دادن متغیرهاي مي بنا برگیرند. ميضايعات قرار 

يي فرضي كه قصد تشكیل و يا نمود كه نانواقبولي مشخصتا حد قابل تحلیل تمايزي باال، 

الزم در  دادن پروانهدر چه گروهي قرار خواهد گرفت و پیش از  نان تغییرات دارد از نظر ضايعات

 اقدام نمود. نان بهبود شرايط در جهت كاهش ضايعات براي
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ارات هاي نمونه اي. انتش(. مقدمه اي بر بررسي1420ارقامي، ن.ر.، سنجري، ه. و بزرگنیا، ا. )

 دانشگاه فردوسي مشهد، چاپ چهارم.

(. بررسي 1429آزاد بخت، ن.، نصیري، ز.، رشیدي، ر.، خسروي نژاد، ص و سیاهپوش، س.)

. مجموعه مقاالت سومین همايش ملي بررسي "میزان و علل ضايعات نان در استان لرستان

 .114ا ت 199: 1429ضايعات محصوالت كشاورزي. دانشگاه تربیت مدرس تهران، آذر 

(. نظر سنجي انجام شده در كوي دانشگاه در مورد دورريزي نان، 1420امیر حسیني، خ. )

 .6تا  1(: 80فصلنامه تغذيه دانشگاه تهران، )

 و نگرش آگاهي، (.1429و ركني، ش. ) صدري،م.، كاويان، ف آ.، قوام پور، امین ن، امیدوار،

 صنايع و تغذيه علوم مجله نان. تلف تولیدمخ يهاجنبه مورد در تهران نانوايان شهر عملكرد

 .49تا  81(: 8) ايران. غذايي

 در نان و سهم كشور روستايي و شهري نقاط در نان مصرف بررسي (.1411ب. ) احمدي، امیر

 انستیتو تخصصي، اجالس مقاالت مجموعه خانوار، يهاهزينه و حیاتي انرژي تأمین

 166 :.1414شهريور كشور،  غذايي صنايع و اي تغذيه تحقیقات

افزار اي به كمک نرمهاي پرسشنامه(. تحلیل داده1461بايزيدي، ا.، اوالدي، ب. و عباسي، ن. )

SPSS(PASW)19.انتشارات عابد. چاپ چهارم . 

(. بررسي علل ضايعات گندم. پايان نامه دوره كارشناسي ارشد. دانشگاه 1421بیراوند، ف. )

 لرستان.

كارهاي كاهش  (. تلفات گندم، برنج، میوه و سبزي در ايران و راه1421)شاهدي باغ خندان، م. 

تا  461: 1421هاي پیشگیري از اتالف منابع ملي. خرداد ماه  آن. دومین كنفرانس روش

182. 

(. بهترين نانها داراي چه كیفیتي هسـتند. ماهنامـه اجتمـاعي، اقتصـادي و     1421خواجه، م.ر. )

 .80تا  16: 804معلومات عمومي گلچین. 

(. نان، گذشته، حـال و آينـده. ماهنامـه اجتمـاعي، اقتصـادي و معلومـات       1421رجب زاده، ن. )

 41: 808گلچین. 
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هاي عصبي، رگرسـیون لجسـتیک و تحلیـل    (. كارايي شبكه1426رحماني، ع. و اسماعیلي، غ. )

، 1. دوره هاي اقتصادي سـابق( تمايزي در پیش بیني نكول. فصلنامه اقتصاد مقداري )بررسي

 .118تا  111(: 1)

هاي پیشگیري از  كارهاي كاهش آن اولین كنفرانس روش (. تلفات نان و راه1424شاهدي،م. )

 .14تا  11: 46خرداد، تهران. 81الي  16اتالف منابع ملي.

(. كاربرد الگوي تحلیل تمايزي در 1460عابد، س.، قرباني، م.، آق خاني، م.ح. و لیاقتي، ه. )

هاي كشاورزي در استان خراسان رضوي. اقتصاد مل موثر بر مالكیت ماشینبررسي عوا

 .841تا  804(: 8)1كشاورزي، 

نگرش گندم كاران، نانوايان و مصرف كنندگان نسبت به عوامل موثر بر (. 1421علي بیگي، ا.ح. )

(، ايران تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران )علوم كشاورزي. نان كاهش ضايعات

46(1:)11-14.  

(. بررسي 1429كاظمي كاخكي، م.، كالرستاقي، ک.، منصوري ترشیزي، م. و علیدادي، ن.)

هاي مؤثر بر آرد و نان نانوايي. مجموعه مقاالت سومین همايش ملي بررسي برخي سازه

 .121تا  111ضايعات محصوالت كشاورزي: 

بررسي عوامل موثر بر ضايعات . (1422كرباسي، ع.ر.، صبوحي صابوني، م. و رستگاري پور، ف.)

اقتصاد . موردي شهرستان زابل نان در خانوارهاي روستايي و شهري سیستان مطالعه

 .12تا  1(: 91) 11. كشاورزي و توسعه

(. عوامل مؤثر بر عملكرد بازپرداخت اعتبارات كشاورزي: كاربرد 1420كوپاهي، م و بخشوده، م. )

مطالعه موردي شهرستان بجنـورد.  ( Discrimination Analysis)تابع تجزيه تحلیل تیعیضي

 .11-16، 1421، سال 1، شماره 44مجله علوم كشاورزي ايران، جلد

تعیین برنامه بهینه حمل و نقل گندم در ايران با اسـتفاده از  (. 1421كوپاهي، م و كیاني، غ.ح. )

 .141تا  181(: 41)8. علوم كشاورزي ايران. خطي روش برنامه ريزي

الملـل بـا اسـتفاده از    بیني قیمت برنج در بازار بین(. پیش1419ن پور، الف. و كهزادي، ن. )گیال

 .126-800: 2الگوي خودرگرسیوني میانگین متحرک. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه 

ريسـک از  كننـده مشـتريان حقـوقي كـم     (. عوامـل متمـايز  1429محتشمي، ت و سـالمي، ح. ) 

 424(:8)1مطالعه موردي بانک كشاورزي. مجله اقتصـاد كشـاورزي.   مشتريان ريسكي بانک: 

 .469تا 
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زماني و  هايبیني تورم ايران با استفاده از مدل ساختاري، سري(. پیش1420مشیري، س. )

 .111-121: 12هاي عصبي، مجله تحقیقات اقتصادي. شبكه

تبارات بانكي، پايان نامه (. بررسي عوامل مؤثر در دسترسي كشاورزان به اع1421منصوري، ه. )

 كارشناسي ارشد. دانشكده كشاورزي. دانشگاه فردوسي.

هاي حمايتي و اجرايي  (. سیاست1420ريزي و اقتصاد كشاورزي.) هاي برنامه مؤسسه پژوهش

ريزي و اقتصادي وزارت  مورد نیاز طرح افزايش عملكرد و تولید گندم. معاونت برنامه
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